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Βρέθηκε παλαιοανθρωπολογικό εύρηµα στην Ικαρία πέντε εκατοµµυρίων ετών!!!
Η µυθολογία ως ιστορία: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τον τάφο του …Οδυσσέα!
(στα αγγλικά) Archeologists make historic discovery, Saturday, August 27, 2005, The
Madera Tribune

Σας συστήνουµε: Ιστοσελίδα µε ενδιαφέρον χρονολόγιο για την αρχαιότητα
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Σηµείωµα του εκδότη
Φεβρουάριος 2001-Φεβρουάριος 2006. Μετά από 5 χρόνια απουσίας στα Ικαριακά δρώµενα,
επανέρχοµαι µε αυτή την προσωπική ιστοσελίδα, µε τη µορφή ηλεκτρονικού περιοδικού.
Το υλικό που έχει σωρευτεί είναι τεράστιο. Το ενδιαφέρον για την ιστοσελίδα είναι επίσης
µεγάλο. Μπορεί να σηµειώθηκε κάµψη του ενδιαφέροντος για την ιστοσελίδα το 2001, όταν
σταµάτησε η έκδοση του Περιοδικού ΙΚΑΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ, παρατηρήθηκε
όµως στα επόµενα χρόνια µια σταδιακή ανάκαµψη του ενδιαφέροντος και µια σταδιακή αύξηση
των επισκεπτών.
Βρέθηκα σε αµηχανία. Επρόκειτο µάλλον για τη νεότερη γενιά που είναι «ιντερνετική» και
ψάχνει. Ψάχνοντας, φαίνεται ότι έπεφτε στην ιστοσελίδα µου. Ορισµένοι ήρθαν και σε
επικοινωνία µαζί µου. Ζητούσαν στοιχεία, πληροφορίες, συνεργασίες.
Έτσι πείστηκα να ξαναασχοληθώ µε τα Ικαριακά δρώµενα. Σιωπηλά, πειθόµενος από τη
«νεολαία» που βουβά ψάχνει, αναζητά, διψά και κυρίως ανησυχεί για την Καριωτοσύνη της
ίδιας της Ικαρίας.
Το πρώτο τεύχος της ηλεκτρονικής έκδοσης περιλαµβάνει ένα αφιέρωµα στην Ιστορία και τη
Μυθολογία της Ικαρίας. Εύχοµαι να σας αρέσει.
Η επόµενη έκδοση (Απρίλιος-Μάιος 2006) θα είναι αφιερωµένη στην εργασία-ανεργία.
Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε µαζί µου.

Επίσης, κάθε αναδηµοσίευση είναι επιθυµητή υπό δύο όρους: να µην χρησιµοποιηθεί για
αποκοµιδή ιδιωτικού οφέλους και να αναφέρεται ως αναδηµοσίευση µε σαφή αναφορά στην
πηγή www.asda.gr/ikariaka και στον συγγραφέα (αν υπάρχει) του κάθε άρθρου.

Ηλίας Γιαννίρης igiann@tee.gr
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Αλήθεια: τι ξέρουµε για τα θαλάσσια σεισµικά κύµατα - tsunamis;
Του Ηλία Γιαννίρη (∆ρ Πολεοδόµου-Χωροτάκτη)
Έχω στα χέρια µου ένα βιβλίο του 1973 µε τίτλο "Τsunamis της Ανατολικής Μεσογείου από
της αρχαιότητος µέχρι σήµερον" γραµµένο από τον Ι.Α. Αντωνόπουλο, ∆ρ Μηχανικό ΕΜΠDIC.
Θαλάσσια σεισµικά κύµατα πάντοτε υπήρχαν στην περιοχή µας. Από αυτό το βιβλίο θα
σταχυολογήσω µερικά ιστορικά παραδείγµατα Τsunamis, αρκετά από τα οποία έπληξαν και τα
νησιά Σάµος, Ικαρία και Φούρνοι. Άλλωστε ο χάρτης που παρουσίασε ο σεισµολόγος κ.
Παπαζάχος έχει την περιοχή µας σε υψηλή επικινδυνότητα, γεγονός που κάνει αναγκαία την
ενηµέρωσή µας για το φαινόµενο αυτό στο Αιγαίο και τι µπορεί να συµβεί στο µέλλον. Βέβαια,
τα µεγάλα Τsunamis, σαν το πρόσφατο στον Ινδικό Ωκεανό, µπορεί εδώ στην Ανατολική
Μεσόγειο να είναι σπάνια, µικρότερα όµως tsunamis έχει υπολογιστεί ότι εµφανίζονται στην
περιοχή µας ένα περίπου ανά τρία έτη.
Μια καταγραφή των tsunamis στην περιοχή µας
1. Έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας, µεταξύ 1510-1310 π.Χ. ∆ιάφοροι ερευνητές πιστεύουν
ότι από µια σειρά βίαιων σεισµών και από τα επακόλουθα tsunamis φέρεται να
καταστράφηκε ο Κρητο-Μινωϊκός πολιτισµός. Με την τροµερή έκρηξη του ηφαιστείου της
Θήρας εξαφανίστηκε η νήσος Στρογγύλη (επιφάνειας 83 τ. χλµ) και στη θέση της
σχηµατίστηκε κρατήρας βάθους 300-400 µέτρων. Το γεγονός ήταν τόσο σφοδρό που
συνδέθηκε µε τη χαµένη Ατλαντίδα, τον κατακλυσµό του ∆ευκαλίωνα και την έξοδο των
Εβραίων από την Αίγυπτο. Είχε προηγηθεί άλλη µια έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας κατά
την εποχή του Χαλκού που πιθανόν να συνδέεται µε την καταστροφή του προϋπάρχοντος
Κυκλαδίτικου πολιτισµού. Στο νοµό µας τα κύµατα πρέπει να είχαν ύψος 12 µέτρα και
ταχύτητα 200 χλµ/ώρα, όσα υπολογίζονται και για την Κρήτη, γιατί ισαπέχουµε από τη
Θήρα. Η ηφαιστειακή τέφρα που είχε κατεύθυνση νοτιοανατολική πρέπει να κάλυψε λίγο
και την περιοχή µας, όπως και η ελαφρόπετρα που εκλύθηκε. Είναι γνωστό ότι η
ηφαιστειακή τέφρα ακόµη και πάχους λίγων εκατοστών είναι αρκετή για να αχρηστευτούν οι
καλλιέργειες για µια περίπου 10ετία, και κάτι τέτοιο φαίνεται ότι συνέβη στην Κρήτη και
ίσως και στην περιοχή µας.
2. 426 π.Χ Ευβοϊκός και Μαλλιακός κόλπος. Τα θαλάσσια σεισµικά κύµατα που εκλύθηκαν
φαίνεται ότι δεν προωθήθηκαν πέραν της Σκοπέλου.
3. 330 π.Χ Λήµνος Από τη βύθιση (;) της νήσου Χρύσης πρέπει να προκλήθηκε τεράστιο
θαλάσσιο σεισµικό κύµα.
4. 222 π.Χ. και 142 µ.Χ. Ρόδος Η πόλη της Ρόδου καταστρέφεται από σεισµό. Το 222 π.Χ.
κατέπεσαν ο Κολοσσός της Ρόδου και τα τείχη της πόλης. ∆εν είναι γνωστό αν το 222 π.Χ.
προκλήθηκε tsunami. Ωστόσο είναι γνωστό ότι δηµιουργήθηκε το 142 µ.Χ.
5. 46 µ.Χ. και 62 µ.Χ. Νότια Κρήτη. Συγκεχυµένες πληροφορίες για σεισµικότητα που
συνδέεται από τις πηγές µε σεισµό στη Σαντορίνη, µε θαλάσσια σεισµικά κύµατα και µε την
ανάδυση και επαναβύθιση νήσου µεταξύ Θήρας και Κρήτης. Κατά το tsunami, η θάλασσα
στα Λεβενά της Κρήτης υποχώρησε κατά ένα µίλι. Η τεράστια ποσότητα ηφαιστειακής
ελαφρόπετρας από τη Θήρα επιπλέουσα έφτασε µέχρι της Μ. Ασίας, της Λέσβου και της
Μακεδονίας.
6. 142 µ.Χ. Ρόδος. Θίγονται οι περιοχές Κως, Σέριφος, Σύµη και η πόλη Στρατονίκαια της
Καρίας, ενώ η Ρόδος αναφέρεται ότι κατεστράφη όχι τόσο από το σεισµό όσο από
επακόλουθο θαλάσσιο κύµα.
7. 262 µ.Χ. Νότιες ακτές Μικράς Ασίας (;) Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα θαλάσσια ύδατα
εισχώρησαν στην ξηρά και παρέσυραν πολλές πόλεις, δεν είναι βέβαιο όµως ότι αυτό
συνέβη στην Μ. Ασία.

8. 21 Ιουλίου 365 µ.Χ. Μετά από σεισµό στην χερσαία Ελλάδα ή ίσως µεταξύ Κρήτης και
Πελοποννήσου ακολούθησε καταστρεπτικό θαλάσσιο κύµα. Χιλιάδες ατόµων πνίγηκαν και
πολλές πόλεις ισοπεδώθηκαν στις ακτές της Κρήτης, Πελοποννήσου, Βοιωτίας, µέχρι και
την Μικρά Ασία, την Αλεξάνδρεια και τη Σικελία. Στην Αλεξάνδρεια παρέσυρε πλοία
υπεράνω των µεγάλων τειχών και άλλα έπεσαν σε οικίες µέχρι και σε βάθος δυο µιλίων από
την ακτή.
9. 551 µ.Χ Μεγάλη σεισµική δραστηριότητα αναφέρεται στο Μαλλιακό κόλπο αλλά και στη
Μ. Ανατολή και την Μ. Ασία συνοδευόµενη από θαλάσσια κύµατα.
10. 15 Αυγούστου 554 µ.Χ., νοτιοδυτικές ακτές Μ. Ασίας, Κως και Σποράδες νήσοι. Σεισµική
δραστηριότητα και θαλάσσια κύµατα καταστρέφουν τις Τράλλεις (Αϊδίνι), την Κω, τη
Νικοµήδεια και την Αντιόχεια. Η δόνηση έγινε αισθητή έως την Κωνσταντινούπολη και τη
Μ. Ανατολή. Το κύµα στη Μ. Ασία εισχώρησε πάνω από ένα µίλι.
11. Έτος 1303, Κρήτη, Ρόδος, Ν.∆. Πελοπόννησος, Αιγυπτιακές ακτές και Αδριατική θάλασσα.
Υπάρχουν αρκετές περιγραφές τουλάχιστον δυο σεισµικών δονήσεων µεγάλου µεγέθους
(που έγιναν αισθητές µέχρι τη Βενετία και την Κωνσταντινούπολη) και των θαλάσσιων
κυµάτων που ακολούθησαν. Η πόλη Κάνδια (Ηράκλειο) καταστράφηκε και επλήγησαν η
Μεθώνη, η Κορώνη.
12. 20 Μαρτίου 1389, Χίος. Ισχυρός σεισµός ακολουθείται από θαλάσσιο κύµα. Ο σεισµός και
το tsunami έγιναν αισθητά στη Σµύρνη και στη Φώκαια.
13. 1481, Ρόδος. ∆εκάµηνη σεισµική δραστηριότητα προκάλεσε τουλάχιστο ένα tsunami που
έπληξε την πόλη.
14. 1494, 1408, 1612 και 1629, Χανιά, Ηράκλειο, Β. ακτές της Κρήτης και Κύθηρα αντίστοιχα.
Σεισµικές δονήσεις µε επακόλουθα θαλάσσια κύµατα.
15. 1650, Θήρα, Πάτµος, Ίος, Σίκινος, Κέα, Κρήτη. Τρίµηνη σεισµική δραστηριότητα και
θαλάσσια ηφαιστειακή έκρηξη 6,5 χιλιόµετρα βορειοανατολικά της Θήρας δηµιούργησαν
νησί που διαβρώθηκε και σήµερα είναι ύφαλος (λέγεται Κολούµπο) και τεράστια θαλάσσια
κύµατα έπληξαν τις ακτές πολλών νησιών του Αιγαίου ιδιαίτερα την 29η Σεπτεµβρίου. Στη
Θήρα τα νερά εισχώρησαν σε βάθος 3,5 χιλιόµετρα ενώ κατά την υποχώρηση της θάλασσας
αποκαλύφθηκαν προσωρινά τα ερείπια δυο βυθισµένων αρχαίων οικισµών (Καµάρι και
Περίσσα). Στην δυτική Πάτµο το κύµα έφτασε σε ύψος 30 µέτρα και στην ανατολική 27
µέτρα. Στην Ίο (37 χλµ µακριά) το κύµα έφτασε στα 18 µέτρα. Ο ήχος της έκρηξης
ακούστηκε στη Χίο (224 χλµ µακριά) και προκλήθηκαν καταστροφές πλοίων στην Κρήτη
και στην Κέα. Ηφαιστειακή τέφρα µεταφέρθηκε µέχρι τη Μ. Ασία όπου κάλυψε µε ένα
λεπτό στρώµα τα φύλλα των δέντρων.
16. 1667 Μ. Ασία-Σµύρνη, 1672 Σαντορίνη και 1688 Μ. Ασία-Σµύρνη. Σεισµοί και tsunamis
τουλάχιστον το 1672.
17. 1851 Χάλκη-Ρόδος, 1852 Μ. Ασία-Σµύρνη, και 1856 Ανατολικές Σποράδες-Χίος. Σεισµική
δραστηριότητα. ∆εν είναι γνωστό αν προκλήθηκαν θαλάσσια κύµατα.
18. 1866 Χίος, 1867 Γύθειον-Κρήτη-Σύρος-Ιόνιο-Ν. Α. ακτές Ιταλίας και 1886 ΜεσσηνίαΠύλος-Μ. Ασία-Σµύρνη. Σεισµική δραστηριότητα. ∆εν είναι γνωστό αν προκλήθηκαν
θαλάσσια κύµατα.
19. 1928 Μ. Ασία-Σµύρνη και το ίδιο έτος Ελληνικό Αρχιπέλαγος (Πειραιάς-Χαλκίδα-ΝαύπλιοΑλεξανδρούπολη-Χανιά-Κάρυστος). Σεισµική δραστηριότητα. ∆εν είναι γνωστό αν
προκλήθηκαν θαλάσσια κύµατα. Υπάρχουν ενδείξεις για ύψος κύµατος στην
Αλεξανδρούπολη 0,60 µέτρα και στην Κρήτη 2,10 µέτρα.
20. 9 Ιουλίου 1956, Αµοργός. Υποθαλάσσιος σεισµός που προκάλεσε υποθαλάσσιες
κατολισθήσεις και tsunami: Αµοργός (ύψος κύµατος 30 µέτρα), Αστυπάλαια (21 µ.),
Φολέγανδρος (10 µ.), Πάτµος (4 µ.), Κάλυµνος (3,6 µ.), Κρήτη (3 µ.), Τήνος (2,7 µ.). Είναι
το πιο πρόσφατο αξιόλογο περιστατικό µε λεπτοµερείς περιγραφές, φωτογραφίες και
διαγράµµατα παλιρροιογράφων.

Η περιοχή που
προσεβλήθη από τα
κύµατα ήταν περίπου
40.000 τετραγωνικά µίλια
και η ταραχή της
θάλασσας κράτησε 24
ώρες. Στα κοντινά νησιά
αρχικά η θάλασσα
υποχώρησε (έως και 200
µέτρα στην Κάλυµνο, 100
στην Αστυπάλαια και
Πάτµο) για αρκετά λεπτά
(5 λεπτά στην Κάλυµνο)
και ύστερα ακολούθησαν
τρία κύµατα µε το τρίτο
κύµα να είναι και το
µεγαλύτερο που
κατέκλυσαν τη στεριά σε
µεγάλο βάθος (ως και 200
µέτρα στην Κάλυµνο, 400
µέτρα στην Αστυπάλαια).
Η ταχύτητα του κύµατος
υπολογίστηκε στην
Αστυπάλαια σε 20 χιλιόµετρα την ώρα και στο Ρέθυµνο σε 12. Στην Κάλυµνο πνίγηκαν 3
άτοµα και σε όλα τα γύρω νησιά καταστράφηκαν δεκάδες βάρκες και µερικά µεγάλα
ιστιοφόρα, καταστράφηκαν κρηπιδώµατα, πνίγηκαν δεκάδες ζώα, παρασύρθηκαν
εµπορεύµατα, πληµµύρισαν σπίτια ενώ το θαλασσινό νερό αχρήστεψε για χρόνια την
καλλιεργούµενη γη σε αρκετά νησιά.
"Εις Ικαρίαν (Άγιος Κήρυκος) το κύµα έφτασεν εις ύψος 0,80-1,00 µ. Κατά δηµοσιογραφικάς
πληροφορίας, το κύµα επροξένησε µερικάς ζηµίας εις ξύλινας αποβάθρας του λιµένος.
Περίοδος κύµατος 5 λεπτά".
Από πληροφορίες του γράφοντα που δόθηκαν από αυτόπτη µάρτυρα (Νίκος Πάσχαρης) που
εκείνη τη µέρα δούλευε σε ένα ασβεστοκάµινο στην παραλία του Λειβαδιού (Χρυσόστοµος)
"Ξαφνικά έφυγε η θάλασσα και φάνηκε ο πάτος τα ψάρια τα φύκια. Έγινε στεριά. Μετά από
ένα-δυο λεπτά ήρθε το κύµα και πληµµύρισε τα πάντα. Μια βάρκα την γκρέµισε στην ακτή.
Είπαµε "πάµε να φύγουµε". Και φύγαµε".
Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι πλήγηκε τόσο η Νότια πλευρά του νησιού (που είναι
απόκρηµνη) όσο και η Βόρεια. Το φαινόµενο αυτό είναι γνωστό και κανείς άνθρωπος που
βρίσκεται στην παράκτια ζώνη δεν µπορεί να υποστηρίξει ότι είναι ασφαλής.
∆εν υπάρχουν µαρτυρίες για τη Σάµο και τους Φούρνους. Πάντως, όπως φαίνεται και από το
χάρτη οι Φούρνοι πρέπει να είχαν την ίδια τύχη µε την Ικαρία ενώ στη Σάµο το φαινόµενο
πρέπει να ήταν ηπιότερο.
Της θάλασσας βαστώ κακιά …
Από την παραπάνω παρουσίαση προκύπτουν σηµαντικά συµπεράσµατα:
1. Οι σεισµοί και τα θαλάσσια κύµατα παίζουν ιστορικό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο και
δεν είναι σπάνια ή µεµονωµένα συµβάντα. Η ακµή και παρακµή των πόλεων αλλά και
ολόκληρων πολιτισµών εξαρτάται από αυτά τα φυσικά φαινόµενα. Στην Σάµο και στην
Ικαρία η έντονη παρουσία στους µυθικούς και ιστορικούς χρόνους µπορεί να ανακόπηκε και

από τέτοια φαινόµενα. Ενδιαφέρον θα είχε µια τέτοια µατιά στην αποσάθρωση της άλλοτε
κραταιάς Τυραννίας της Σάµου καθώς και στην ερήµωσή της κατά το Μεσαίωνα.
2. Στην Ικαρία µε τις βυθισµένες πόλεις (Θέρµα, Οινόη, ∆ράκανο) ίσως µε τέτοια φαινόµενα
µπορεί να εξηγηθεί, µαζί µε την κατάρρευση των εµπορικών δικτύων της αρχαιότητας, η
απόσυρση των κατοίκων στα ενδότερα και η δηµιουργία ενός µοναδικού πολιτισµικού
φαινοµένου που επιβιώνει µέχρι σήµερα. Οι µετέπειτα εποχές της πειρατείας (από τη
ρωµαϊκή εποχή µέχρι τον 17ο αιώνα) δεν επέτρεψαν παρά µόλις τον 20ο αιώνα την
επανάκαµψη των ντόπιων στην παράκτια ζώνη.
3. Οι Φούρνοι, το κεντρικό σκλαβοπάζαρο της ανατολικής µεσογείου κατά την αρχαιότητα και
σηµαντικός τόπος παράκτιας εξόρυξης θα είχαν πολλά να διηγηθούν για τέτοια φαινόµενα
αν υπήρχαν µαρτυρίες. Η έρευνα για αποκάλυψη τέτοιων συσχετισµών δεν είναι πολυτέλεια.
4. Οι πεδινές παράκτιες περιοχές του Νοµού µας (Αλυκές, Μαραθόκαµπος, Πυθαγόρειο,
Φούρνοι, Φάρος, Μεσαχτή, Καρκινάγρι) όλοι οι παράκτιοι οικισµοί και όλες οι λιµενικές
εγκαταστάσεις (λιµάνια και ψαροκαταφύγια) µπορούν ανά πάσα στιγµή να πάθουν
σηµαντικές ζηµιές από ένα θαλάσσιο κύµα µέτριας σφοδρότητας.
5. Η προστασία της παράκτιας ζώνης είναι σύγχρονη ανάγκη που αποκτά µια σηµαντική
συνηγορία υπέρ της προστασίας της µε το φαινόµενο των θαλάσσιων κυµάτων.
6. Αν λάβουµε υπόψη µας ότι ένα Tsunami µπορεί να οφείλεται όχι µόνο σε σεισµό αλλά και
σε υποβρύχια κατολίσθηση, και ξέροντας ότι το φαινόµενο της αυξανόµενης διάβρωσης των
εδαφών στα νησιά µας συσσωρεύει όλο και περισσότερες φερτές ύλες στο βυθό της
θάλασσας, τότε θα πρέπει να γίνουµε σοφότεροι στο πώς να χρησιµοποιούµε τη γη
αυξάνοντας αν είναι δυνατό την προστατευτική δύναµη της φύσης.
Ας κοιταχτούµε και ας µην εθελοτυφλούµε. Ας κάνουµε ότι µπορούµε. Μπορούµε να ζούµε και
χωρίς να αγνοούµε τις φυσικές δυνάµεις ή να καταστρέφουµε τις αναπτυξιακές δυνατότητες που
έχουµε. Αρκεί να ξέρουµε και να οµονοούµε.
Επιστροφή στην αρχή

Ικαρία: Το µέτρο της ψυχής µαςΟδηγίες προς τους επισκέπτες της Ικαρίας
Του Ηλία Γιαννίρη (igiann@tee.gr)

Σεπτέµβριος 2003

Αν κανείς κάποια στιγµή στη ζωή του αισθανθεί την ανάγκη να µετρήσει την ψυχή του,
υπάρχει τρόπος και ταυτόχρονα ο κατάλληλος τόπος: Η Ικαρία.
Ας το ξεκαθαρίσουµε από την αρχή: Η Ικαρία δεν είναι για προγραµµατισµένους
ανθρώπους. ∆εν είναι σίγουρα για οικογενειάρχες που έχουν µάθει τα παιδιά τους να κολυµπούν
αµέριµνα σε κλειστές θάλασσες και αβαθή νερά. ∆εν είναι για γιάπηδες και για επιδειξιµανείς
νεόπλουτους.
Η Ικαρία (Νικαριά για τους ντόπιους) είναι για ανθρώπους κάθε ηλικίας που θέλουν να
βρεθούν σε ένα µέρος πανέµορφο που είναι στενά δεµένο µε τους ανθρώπους του και τον τρόπο
ζωής τους. ∆εν είναι τόπος µε έκδηλη αλλά µε κρυµµένη οµορφιά, που για να την ανακαλύψεις
πρέπει να κάνεις παρέα µε τους ίδιους τους κατοίκους του.
Όσοι έχουν επισκεφτεί την Ικαρία και τους έχει αρέσει (δηλαδή δεν έχουν φύγει την άλλη
µέρα αλλά ευχαριστήθηκαν και θέλουν να ξαναπάνε) φέρουν ο καθένας τη δική του βιωµατική
Ικαρία, και αισθάνονται ότι υπάρχουν και άλλα που δεν έχουν ζήσει.
Ας µη µιλήσουµε για τους ίδιους τους Καριώτες και τις Καριωτίνες, που είναι τρελαµένοι
µε το νησί τους ακόµη κι αν απλώς κατάγονται από το νησί και έχουν ζήσει στην Αθήνα ή όπου
αλλού στον κόσµο.
Μάλιστα, χαριτολογώντας οι Καριώτες, αν φας, πιεις και χορέψεις µαζί τους και σε
αισθανθούν δικό τους, θα 'ρθει η ώρα που θα σε συµβουλέψουν τι να λες όταν γυρίσεις στον
τόπο σου: Να µην λες ότι είναι ωραία στη Νικαριά αλλά αντίθετα ότι έχει φίδια, σκορπιούς,
ποντίκια και …κακές θάλασσες, για να µην πλακώσουν πολλοί και χάσουν οι ίδιοι οι Καριώτες
το ίδιο τους το νησί από τους πολλούς ξένους.

Οδηγίες προσαρµογής και καλής συµπεριφοράς
1. Μόλις πατήσεις στο νησί εξαφάνισε το ρολόι σου.
2. Ακολούθησε το ρυθµό των ντόπιων: Το πρωινό ξύπνηµα είναι κατά τις 11:00 (το νωρίτερο).
3. Ξέχνα τα πρέπει, βρες το βιολογικό σου ρυθµό και συντονίσου: Όταν πεινάσεις αναζήτησε
φαγητό. Όταν νυστάξεις και δεν είναι οι µικρές ώρες πάρε έναν υπνάκο. Όταν πεθυµήσεις τη
θάλασσα κολύµπα.
4. Όταν είσαι µε καλή παρέα δώσε της χρόνο. Μη σηκωθείς γιατί "πρέπει" να κάνεις κάτι. Οι
παρέες στη Νικαριά ωριµάζουν ώρα µε την ώρα και είναι σπουδαίο να ανοίγουν οι καρδιές

και η φαντασία. Αν πρέπει οπωσδήποτε να φύγεις µην το κάνεις άξαφνα. Προετοίµασε το
έδαφος δυσανασχετώντας ότι πρέπει να φύγεις σε λιγάκι.
5. Μάθε το νόηµα µερικών λέξεων. Π.χ. "ξένος" είναι κάθε µη Καριώτης. Ένας Καλαµατιανός,
ένας Σαµιώτης και ένας Ολλανδός είναι το ίδιο "ξένοι" για τους ντόπιους. Η µόνη διάκριση
γίνεται για τους Φουρνιώτες, δηλαδή τους κατοίκους των νησιών "Φούρνοι" απέναντι από
την Ικαρία, που τους αποκαλούν …"νησιώτες" (!). Ωστόσο, το να είσαι "ξένος" δεν σηµαίνει
καθόλου ότι οι ντόπιοι θα είναι εχθρικοί µαζί σου. Το αντίθετο µάλιστα, επειδή είσαι
ταξιδιώτης θα σε περιποιηθούν.
6. Όταν είσαι µε παρέα µην κάθεσαι βουβός. Αφηγήσου κάτι, δείξε το χιούµορ σου, συζήτησε.
Οι Καριώτες λατρεύουν τις ιστορίες, ιδιαίτερα αν κρύβουν κάποιο νόηµα που θες να
µεταδώσεις.
7. Να ξέρεις ότι οι Καριώτες πειράζουν συνεχώς ο ένας τον άλλον αλλά ποτέ δεν βρίζουν, δεν
προσβάλλουν τον άλλο, δεν υποτιµούν αλλά αντίθετα δέχονται την προσωπικότητα του
άλλου. Γι αυτό ποτέ µην κάνεις χοντρά καλαµπούρια ή κοροϊδίες.
8. Κάνε παρέα µε όλους. Όλοι κάτι έχουν να πουν που κρύβει ένα νόηµα, αλλά και είναι
διαθέσιµοι να ακούσουν µια καλή εµπειρία, ένα αστείο γεγονός, κάτι παράξενο και
εντυπωσιακό.
9. Μην κολλήσεις στις παραλίες. Ανέβα µονοπάτια, βγες σε βουνοκορφές, ανακάλυψε χωριά,
περπάτησε, αισθάνσου, µύρισε. Υπάρχει µεγάλη εναλλαγή τοπίου, πολλά νερά και εξαίρετα
βότανα. Μην ξεχνάς ότι η ορεινή Ικαρία είναι η αυθεντική Ικαρία.
10. Οι Καριώτες πηγαίνουν εύκολα στα δικαστήρια για µισό τετραγωνικό χωραφιού. Και αυτό
γιατί η γεωργική γη είναι λίγη και πάντα σε πεζούλες-αναβαθµούς. ∆εν υπάρχει κάποια
πεδινή περιοχή στο νησί. Ωστόσο δεν θα συζητήσουν ποτέ τις αντιδικίες τους και τα
παράπονά τους δηµόσια.
11. Πρόσεχε τις θάλασσες. Το Ικάριο πέλαγος έχει µεγάλους κυµατισµούς που δηµιουργούν
ρεύµα προς τα µέσα. Όταν έχει κύµα φόρα πάντα βατραχοπέδιλα. Αν έχεις ιστιοσανίδα
πρόσεχε. Αν πηγαίνεις για ψάρεµα µε βάρκα ή σκάφος ακολούθα τους ντόπιους. Γενικά το
καλοκαίρι µε τα µελτέµια να ξέρεις ότι το βόρειο µέρος έχει κύµα και το νότιο πολύ αέρα.
12. Στο τοπικό σύστηµα αξιών ο "επιούσιος άρτος", το κρασί και η παρέα ιεραρχούνται πρώτα.
Τελευταία έρχονται η δουλειά, και το "πρέπει". Υπάρχει µια τοπική κατάρα: "Α! που να 'χεις
το ανάγκασµα", δηλαδή "σε καταριέµαι να βρεθείς σε ανάγκη, σε κατάσταση να αναγκαστείς
να κάνεις κάτι". Αυτό είναι ό,τι χειρότερο για τους Καριώτες. Αν ακούσεις κάποιον ντόπιο
να λεει µέσα από τα δόντια του "α-να-γκασµά" να ξέρεις ότι τα πράγµατα είναι σοβαρά.
13. Οι Καριώτες είναι από τη φύση τους αντιεξουσιαστές γιατί επί αιώνες τα κατάφερναν µόνοι
τους χωρίς τουρκοκρατία, γενοβέζους, πειρατές, κλπ συστήµατα εξουσίας. Αποφεύγουν τις
σχέσεις µε την αστυνοµία, την εφορία, το λιµεναρχείο και γενικά τις κρατικές υπηρεσίες, και

τα µόνα που θέλουν σήµερα είναι λιµάνια, σχολεία και καλό νοσοκοµείο. Γι' αυτό ορισµένοι
µπορεί ακόµη και να κρυφογελούν µε τη 17Ν. Κατάλαβέ τους αλλά µην ανοίξεις συζήτηση
για αυτό. Θα τους γεµίσεις καχυποψία για το άτοµό σου.
14. Ενηµερώσου για τα πανηγύρια, τις χοροεσπερίδες, τις εκδηλώσεις. Το καλοκαίρι γίνονται
πολλά και ενδιαφέροντα γεγονότα κάθε µέρα. Το χειρότερο που µπορεί να σου συµβεί είναι
να µαθαίνεις την άλλη µέρα τι καλά που πέρασαν οι άλλοι και εσύ δεν ήσουν εκεί. Όσες
περιγραφές και να σου κάνουν θα ξέρεις πάντα ότι "έχασες".
15. Πάντα να αγοράζεις από τα πανηγύρια φαγητό και ποτό. Τα πανηγύρια και οι χοροεσπερίδες
γίνονται για έσοδα που διατίθενται για κάποιο κοινωφελή σκοπό. Μάθε τι θα γίνουν τα
κέρδη. Ευχαριστιέσαι καλύτερα το γλέντι και το χορό.
16. Σε ένα πανηγύρι υπάρχει ένα "τελετουργικό": Βρίσκεις θέση να καθίσεις µε την παρέα σου,
στέκεσαι στην ουρά και αγοράζεις το φαγητό και το κρασί, τρωτε και πίνετε ενώ παίζει η
ορχήστρα, κι όταν "αποφάτε" και µπείτε στο κλίµα και µιλήσετε και µε τους διπλανούς σας,
απολαύστε την αίσθηση του πανηγυριού και όταν σας έρθει σηκωθείτε και χορέψτε. Μην
µπαίνετε στο χορό µόλις φτάσετε. Αυτό δείχνει κακούς τρόπους.
17. Ο καριώτικος χορός χορεύεται κυκλικά και ο πρώτος χορευτής αφού κάνει τα τσαλίµια του
µετά από λίγο δίνει τη θέση του στον επόµενο, και εκείνος στον επόµενο. Αν µαθαίνεις
καριώτικο µείνε προς το τέλος του χορού και αν δεν ξέρεις καλά µην βγεις "πρώτος στο
χορό" αλλά παραχώρησε τη θέση σου στον επόµενο.
18. Οι Καριώτες εκτός από το καλό κρασί ή το τσίπουρο εκτιµούν αφάνταστα και το να
τραγουδάει ή να παίζει ένα µουσικό όργανο κάποιος από την παρέα. Μπορούν να καθίσουν
ώρες αν βρουν τέτοια αφορµή.

Οι "γκρούβαλοι"
Υπάρχει ένας όρος που χρησιµοποιούν οι Καριώτες για να περιγράψουν τους ξένους που
δεν τους ταιριάζουν: "Γκρούβαλοι". Οι γκρούβαλοι είναι κάτι σαν "αναγκαίο κακό" ή ακόµη
χειρότερα σαν παράσιτα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα "γκρούβαλων": Σε ένα πανηγύρι µια
οµάδα νεαρών καθόταν σε ένα πεζουλάκι και όχι σε τραπέζι. Μόλις η παρέα του κοντινού τους
τραπεζιού σηκωνόταν να χορέψει αυτοί ορµούσαν στο τραπέζι και έτρωγαν τα φαγητά τους.
Συνήθως τους χαρακτηρίζουν σαν χαραµοφάηδες, σαν παιδιά που δεν έχουν δουλέψει ποτέ
τους. Είναι αυτοί που κατακλέβουν τα κηπευτικά, που χοροπηδάνε στα πανηγύρια, που κοιτάνε
την πάρτη τους και που κοιµούνται όπου νάναι. Γενικά οι "γκρούβαλοι" δεν είναι κατ' ανάγκην
κακοί, είναι όµως σίγουρα "βάρβαροι" και "απολίτιστοι". Οι ντόπιοι µπορούν να ξεχωρίσουν
εύκολα ποιος είναι γκρούβαλος και ποιος όχι ανάλογα µε την συµπεριφορά του.

Επίλογος

Ο Λάκης Λαζόπουλος χρησιµοποίησε έναν Σαλονικιό για να αποδώσει το αραλίκι και το
"χαλαρά". Μάλλον Καριώτη έπρεπε να έχει επιλέξει. Αν λοιπόν βρεθείς στην Ικαρία, αισθάνσου
χαλαρά και απόλαυσέ την. Χρειάζεται περίπου ένα τριήµερο για να "ξεκουρδιστείς" και να
ενσωµατωθείς στους τοπικούς ρυθµούς. Το σίγουρο είναι ότι στην Ικαρία θα ανακαλύψεις µια
άλλη διάσταση διακοπών που δεν έχει σχέση µε το καταναλωτικό πρότυπο των τουριστικών
νησιών.
Τέλος, αν βρεθείς εκεί θυµήσου τα τοπικά δίστιχα που περιγράφουν άριστα τη Νικαριά:

Ωραία που 'σαι Νικαριά µε τα ψηλά βουνά σου
Όµορφα τα κορίτσια σου και κρύα τα νερά σου.
Της Ικαρίας το νερό όποιος το πιει παγώνει
Κι όποιος περάσει µια και δυο αγάπη στερεώνει
(από τραγούδι του γάµου)

∆ώσ' του δώσ' του δώσ' του πέρα, δώσ' του φουστανιού σου αέρα
δώσ' του δώσ' του και ας πάει τούτη η γη θε να µας φαει
Τούτη η γη µε τα λουλούδια τρωει νιους και κοπελούδια
Τούτη η γη που την πατούµε ούλοι µέσα θε να µπούµε
(από το τραγούδι "συµπεθέρα", που είναι και Καριώτικος χορός)

Χορεύγετε χορεύγετε παπούτσια µη λυπάστε
Κι εκείνα ξεκουράζονται την ώρα που κοιµάστε
Ελιές ελιές µαζεύγετε κουκούτσια µην πετάτε
Κορίτσια των παλληκαριώ χατίρια µη χαλάτε
(από το επιτραπέζιο τραγούδι "αµπελοκουτσούρα")

ΥΓ. Το κείµενο αυτό είχε ζητηθεί για δηµοσίευση από το περιοδικό yaughting και να διαβαστεί
από µη Ικάριους.

Επιστροφή στην αρχή

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ-ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ
Το κρασί και τα αµπέλια των αρχαίων Ικαρίων-Μια σπουδαία ιστορία που δεν
γράφτηκε ακόµη
Ο Πράµνειος Οίνος και ο θεός ∆ιόνυσος
Κυκεώνας: Το Ικαριακό «κοκτέϊλ»
Το Πράµνιο ... ∆αιµόνιο
Πού ήταν άραγε τα αµπέλια του Πράµνειου Οίνου;
Μια Ιστορία που δεν έχει γραφτεί ακόµη

Βρέθηκε παλαιοανθρωπολογικό εύρηµα στην Ικαρία πέντε εκατοµµυρίων ετών!!!
Η µυθολογία ως ιστορία: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τον τάφο του …Οδυσσέα!
(στα αγγλικά) Archeologists make historic discovery, Saturday, August 27, 2005, The
Madera Tribune

Σας συστήνουµε: Ιστοσελίδα µε ενδιαφέρον χρονολόγιο για την αρχαιότητα
Το κρασί και τα αµπέλια των αρχαίων Ικαρίων-

Μια σπουδαία ιστορία που δεν γράφτηκε ακόµη
Ηλίας Γιαννίρης, Πολεοδόµος, Χωροτάκτης, ∆ρ. ΕΜΠ
Ο Πράµνειος1 Οίνος και ο θεός ∆ιόνυσος
Η Αρχαία Ικαρία ήταν παραγωγός του περίφηµου Πράµνειου Οίνου2. Ο Οµηρικός ύµνος εις
∆ιόνυσον (ΧΧΧΙV) µνηµονεύει 6 περιοχές που αναφέρονται ως τόποι που γεννήθηκε ο
∆ιόνυσος (∆ράκανο, Ικάρου ανεµόεσσα, Νάξος, Αλφειός, Θήβα, όρος Νύσα)3. Από αυτούς οι
δύο (∆ράκανο Ικάρου ανεµόεσσα) είναι στην Ικαρία. Αλλά, και οι άλλοι τόποι δεν είναι άσχετοι
µε την Ικαρία. Αν σηµατοδοτήσει κανείς στο χάρτη αυτά τα τοπωνύµια θα διαπιστώσει ότι
βρίσκονται περίπου στην ίδια ευθεία. Στο θαλάσσιο δρόµο που ένωνε την Ιωνική ακτή µε την
Ελληνική Χερσόνησο, και που έχει την Ικαρία στο κέντρο του. Τον ίδιο αυτό δρόµο που είχαν
σηµατοδοτήσει και τα ιερά της Αρτέµιδας (Έφεσος, Νάς Ικαρίας, Αµφιάρειο).
Στην Ικαρία, είναι ολοζώντανες διάφορες ιστορίες για νέους που τους είχαν αρπάξει οι Πειρατές,
αλλά ξέφυγαν και κρύφτηκαν στο βουνό της Ικαρίας. Αρκετά σόγια αναφέρουν τέτοιο
γεννήτορα.4 Ο µύθος λεει ότι και ο ∆ιόνυσος είχε µια τέτοια επαφή µε τους τότε πειρατές. Τον
πήραν από την Ικαρία και πήγαιναν να τον πουλήσουν σκλάβο. Αυτός τους είπε ότι είναι Θεός
και µάλιστα της γονιµότητας, της απόλαυσης της φύσης και φυσικά του οίνου, αλλά εκείνοι δεν
1

Πράµνειος ή Πράµνιος. Στις πηγές αναφέρεται και µε τις δύο γραφές.
Για τις ιστορικές αναφορές στον Πράµνιο Οίνο υπάρχει πλήρης καταγραφή στο αριστουργηµατικό βιβλίο-οδηγό
της Ικαρίας: Ν. Μ. Τσαγκάς «Η ΝΗΣΟΣ ΙΚΑΡΙΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΟΥΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ», εκδόσεις Παρουσία, Αθήνα, 1998.
3
Μελάς, «Ιστορία της νήσου Ικαρίας»
4
Ο προ-προ-προ-πάππος µου ο Παγγέρης, ήταν ένας από αυτούς. Κρύφτηκε στους Βρουχούς, παλιά αµπέλια πάνω
από την Πλαγιά, µεταξύ Βαρδαράδου και Πούντας. Σήµερα ο τόπος είναι γεµάτος Βρύχα (φτέρες), εξ’ ού και το
όνοµά του.
2

τον πίστεψαν εκτός από ένα ναυτόπουλο (που τελικά σώθηκε). Τα όσα περιγράφονται είναι
µάλλον από την επίδραση του Πράµνιου οίνου. Να πως τα περιγράφει, γλαφυρά, ο
Απολλόδωρος:

«Θέλοντας να περάσει απ’ την Ικαρία στη Νάξο µίσθωσε ένα πειρατικό των Τυρρηνών.
Εκείνοι αφού τον έµπασαν µέσα, παρέκαµψαν τη Νάξο κι έβαλαν πλώρη κατά την Ασία για
να τον πουλήσουν. Κι ο ∆ιόνυσος έκανε φίδια τα κουπιά κα ιτο κατάρτι κι όλο το σκάφος το
γέµισε µε κισσό και µελωδίες από αυλούς. Οπότε οι πειρατές καταλαµβάνονται από µανία
και ρίχνονται στη θάλασσα όπου γίνονται δελφίνια. Έτσι οι άνθρωποι πίστεψαν οτι είναι
θεός και τον τιµούσαν»5

Το γεγονός ότι ο ∆ιόνυσος, όταν ήταν νεαρός και άγνωστος έµενε στην Ικαρία, είναι πολύ
ενδιαφέρον. Ο αρχαιολόγος Θ. Κατσαρός, σε µια εξαίρετη πραγµατεία του υπογραµµίζει την
πληθώρα των τοπωνυµίων της Ικαρίας που σχετίζονται µε το ∆ιόνυσο6.
Η υπόθεση ότι η Ικαρία είναι η πατρίδα του ∆ιονύσου και του κρασιού ενισχύεται ακόµη και
από το αρχαίο µύθο του Ικάριου, του πρώτου ανθρώπου που έφτιαξε οίνο. Όψιµες µεταγραφές
του µύθου τοποθετούν τον Ικάριο στην Αττική7. Ο Απολλόδωρος αναφέρει:

«Όταν πέθανε ο Εριχθόνιος και θάφτηκε στο ίδιο τέµενος της Αθηνάς, έγινε βασιλιάς ο
Πανδίων, και στα χρόνια της βασιλείας του ήλθαν στην Αττική η ∆ήµητρα και ο ∆ιόνυσος.
Την ∆ήµητρα την υποδέχτηκε στην Ελευσίνα ο Κελεός και τον ∆ιόνυσο ο Ικάριος, που
παρέλαβε απ’ αυτόν ένα κλήµα κι έµαθε την οινοποιία».8

Είναι γνωστή η σχέση των Ικαρίων µε την περιοχή του ∆ιονύσου της Αττικής. Ωστόσο, ο οίνος
ήταν τόσο δυνατός που όταν τον ήπιαν οι δούλοι του παραφέρθηκαν, και µάλιστα σκότωσαν τον
ίδιο τον αφέντη τους τον Ικάριο. Το δίδαγµα είναι ότι ο οίνος πρέπει να πίνεται µε προσοχή, και
µάλιστα, καλό είναι να τον αναµειγνύει κανείς µε νερό, και να κάνει κράµα-κρασί. Σήµερα, ο
Πράµνειος Οίνος της Ικαρίας είναι από τους λίγους υψηλόβαθµους που έχουν αποµείνει. Οι
σηµερινοί Καριώτες έχουµε την ευτυχία να γευόµαστε Οίνο, και ξέρουµε πώς µπορεί να
παραφερθεί κανείς µεθώντας µε τέτοιο κρασί. Μάλιστα, το καλοκαίρι, τους µήνες που δεν έχουν
«ρο», ξέρουµε ότι «θέλει νερό» γιατί τότε µεθάει κανείς ευκολότερα. Βάζουµε λοιπόν νερό και
5

Απολλόδωρου, Βιβλιοθήκη, βιβλίο Γ, V 2-3, εκδόσεις Αφών Τολίδη ΟΕ., Τόµος Β. Σελ. 11.
ΙΚΑΡΙΑΚΑ, 1997.
7
∆εν ξέρουµε αν αρχικά ο µύθος τοποθετούσε τον Ικάριο στην Ικαρία. Γενικά πάντως, ένας άνθρωπος παίρνει
όνοµα από την καταγωγή του όχι όταν βρίσκεται στον τόπο του αλλά όταν πηγαίνει αλλού να µείνει. Σήµερα, το
επίθετο Καριώτης είναι πολύ συνηθισµένο σε όλα τα νησιά του Αιγαίου, ωστόσο είναι ανύπαρκτο στην ίδια την
Ικαρία. Με την ίδια αντιστοιχία στην Ικαρία έχουµε τέτοια επίθετα: Παριανός, Αϊβαλιώτης, Χίος, Χιώτης,
Λεριάδης, Κρητικός κλπ.
8
Απολλόδωρου, Βιβλιοθήκη, βιβλίο Γ, XIV 7, εκδόσεις Αφών Τολίδη ΟΕ., Τόµος Β. Σελ. 99.
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µετατρέπουµε τον Πράµνειο Οίνο σε κρασί. Το εθιµοτυπικό που υπάρχει σήµερα στην Ικαρία
γύρω από το κρασί δείχνει ότι οι κάτοικοι αυτού του νησιού έχουν καλά καταλάβει το δίδαγµα
του µύθου του Ικάριου.
Κυκεώνας: Το Ικαριακό «κοκτέϊλ»
Η αρχαία γραµµατολογία έχει συχνές αναφορές στον Πράµνιο Οίνο. Η Κίρκη κερνάει τους
συντρόφους του Οδυσσέα ένα κοκτέϊλ από τυρί, µέλι ξανθό, αλεύρι και «Οίνο Πράµνειο».
Μόλις αυτοί το ήπιαν, τους έκανε γουρούνια (Οδύσσεια, Κ. Στίχοι230-240). Φαίνεται ότι
µέθυσαν και άλλαξαν συµπεριφορά, ‘γίναν σαν τα ζώα Είναι εκπληκτικό ότι αυτά ακριβώς τα
προϊόντα είναι και τα περιώνυµα της παραδοσιακής Ικαριακής παραγωγής. Εκτός από το αλεύρι,
τα άλλα προϊόντα έχουν έντονη σηµερινή παρουσία.
Μάλιστα, το τυρί αυτής της συνταγής είναι ...κατσικίσιο, δηλαδή καθούρα. Αυτό µαθαίνουµε
από την Ιλιάδα:
Μια νησιωτοπούλα, η Εκαµήδη από την Τένεδο, κέρασε τον σοφό γερο-Νέστορα και την παρέα
του ένα κοκτέϊλ, τον περίφηµο κυκεώνα. Για την ακρίβεια, άπλωσε στο τραπέζι «κρεµµύδι,
προσφάγι για το πιοτό, και µέλι φρέσκο και µαζί του άγιου κριθαριού τον καρπό». Στη µέση του
τραπεζιού έβαλε και ένα βαρύ µεγάλο ποτήρι, περίτεχνα διακοσµηµένο, για να πιουν από
κοινού. Όταν ήταν γεµάτο δύσκολα το σήκωνε να πιει κανείς, εκτός από τον ιδιοκτήτη του τον
ίδιο το Νέστορα, που µάλιστα το είχε φέρει από το σπίτι του, από την Πύλο.

«Μέσα σ’ αυτό τους ανακάτωσε η γυναίκα η όµοια µε θεές νερό µε κρασί Πράµνειο, έξυσε
µε χάλκινη ξύστρα κατσικίσιο τυρί, και πασπάλισε άσπρο κριθαρένιο αλεύρι. Ύστερα, αφού
ετοίµασε τον κυκεώνα, τους είπε να πιουν. Εκείνοι ήπιαν πρώτα κ’ έσβησαν τη δίψα που
τους ξέραινε το λαιµό, κ’ έπειτα πήραν να κουβεντιάζουν µεταξύ τους για να περάσουν
ευχάριστα την ώρα τους µε λόγια»9.

Εδώ, εκτός από την συνταγή του κυκεώνα έχουµε και ένα πολύ γνωστό παραδοσιακό
εθιµοτυπικό, µε την γυναίκα-γνώστρια να ετοιµάζει για την παρέα το τραπέζι, και την λιτή
τροφή να προσφέρεται, µε σκοπό να πίνουν οι οµοτράπεζοι και κουβεντιάζουν για να περάσουν
ευχάριστα. Μάλιστα, λίγο αργότερα, όταν ο Πάτροκλος φέρνει στη σκηνή του Νέστορα τον
βαριά τραυµατισµένο Μαχάονα, τον γιο του περίφηµου γιατρού της αρχαιότητας Ασκληπιού, η
Εκαµήδη του δίνει να πιει από τον κυκεώνα, για να γίνει καλά.
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Οµηρος, ΙΛΙΑ∆Α, Λ στίχοι 620-645, Βιβλιοθήκη Αρχαίων Συγγραφέων, επιµέλεια εκδόσεως Ευ. Παπανούτσος,
εισαγωγή, µετάφραση, σχόλια Ο. Κοµνηνού-Κακριδή, Νο 21, εκδόσεις Ι. Ζαχαρόπουλος, σελ.403.

Αυτό το τελετουργικό, µε επίκεντρο τον Πράµνειο Οίνο και τις σπουδαίες ιδιότητές του,
απασχόλησε και τον Πλάτωνα. Ο Σωκράτης, συνοµιλώντας µε τον Ίωνα, τον ρωτάει
χρησιµοποιώντας την µαιευτική µέθοδο:

«Σωκράτης: Και η τέχνη του ραψωδού είναι διαφορετική από την τέχνην του ηνιόχου;
Ίων: Ναι.
Σωκράτης: Και εφ’ όσον είναι διαφορετική, είναι γνώσις αναφερόµενη εις πράγµατα
διαφορετικά.
Ίων: Ναι.
Σωκράτης: Και πάλιν: Όταν ο Όµηρος διηγείται ότι εις τον τραυµατισµένον Μαχάονα, η
παλλακίς του Νέστορος, η Εκαµήδη, του δίδει ένα ρόφηµα να πίνει: Και αυτό το λέιε
πάνω-κάτω:
«Από κρασί Πραµνιώτικο και γιδοτύρι ξύνει
Μέσα, µε ξύστρα χάλκινη. Και από κοντά κρεµύδι
Να συνοδέψει το πιοτό...»
Αυτά, αν σωστά τα λεει ο Όµηρος ή όχι εις ποίαν τέχνην ανήκει να το κρίνει µετ’ ακριβείας;
Εις την τέχνην του ιατρού ή του ραψωδού;
Ίων: Εις την τέχνην του ιατρού.
Σωκράτης: Και πάλιν όταν λέγει ο Όµηρος....»10

Ο Πλάτωνας επανέρχεται στον Πράµνειο Οίνο στην ΠΟΛΙΤΕΙΑ, συνδέοντάς τον ακόµη µια
φορά µε την Ιατρική:

«-Και µικρότερη τάχα ντροπή το νοµίζεις νάχη κανείς την ανάγκη της ιατρικής, όχι ότνα
πρόκειται για τίποτα πληγές ή για κάτι τυχαίες επιδηµικές αρρώστιες, αλλά επειδή από τη
µαλθακή ζωή και τη δίαιτα που αναφέραµε γεµίζει το σώµα του, καθώς οι βάλτοι, από αέρια
και αναθυµιάσεις, και αναγκάζει τους κοµψούς µας τους Ασκληπιάδες να βρίσκουν ονόµατα,
εµφράξεις και κατάρρους, για τις αρρώστειες του;
-Και πραγµατικώς νέα είναι και αλλόκοτα αυτά τα ονόµατα για τις αρρώστιες.
-Που βέβαια δεν θα υπήρχαν, καθώς φαντάζοµαι, στην εποχή του Ασκληπιού. Και το
συµπεραίνω, επειδή οι δυό του γυιοί, στην πολιορκία της Τροίας δεν µάλλωσαν τη γυναίκα,
που έδωσε στον πληγωµένο Ευρύπυλο να πιει Πραµνιώτικο κρασί µε πασπαλισµένο από
πάνω άφθονο αλεύρι και ξυσµένο τυρί, που τάχουν για φλεγµατικά, ούτ’ έκαµαν καµιά
παρατήρηση στον Πάτροκλο, που τον γιάτρευε.
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Πλάτωνος, ΙΩΝ, στίχοι 538b-d, Βιβλιοθήκη Αρχαίων Συγγραφέων, Ίων-Ευθύφρων-Χαρµίδης, Ι.
Ζαχαρόπουλος, Νο 50, σελ. 99-100.

-Να πούµε όµως την αλήθεια, δεν ήταν και πολύ κατάλληλο το πιοτό για έναν άνθρωπο σε
αυτή την κατάσταση.
-∆εν θα το κρίνης έτσι, αν λάβης υπ’ όψη σου πώς οι Ασκληπιάδαι παλιότερα, πριν να φανή
ο Ηρόδικος, ∆ε γνώριζαν, καθώς λένε, απ’ αυτή την παιδαγωγική ιατρική»11

Είναι φανερό ότι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν εντοπίσει ειδικά στο κρασί της Ικαρίας σπουδαίες
ιδιότητες, σχεδόν µαγικές. Και φαίνεται ότι δεν ήταν µόνο το κρασί της Ικαρίας αλλά και τα
άλλα Καριώτικα προϊόντα, το µέλι, το κατσικίσιο τυρί και το κριθαράλευρο που έκαναν τον
Πράµνειο Οίνο ένα έξοχο ποτό για παρέα, για τέρψη αλλά και για να νοιώσει καλύτερα όχι απλά
ένας οποιοσδήποτε τραυµατίας, αλλά ο ίδιος ο γιός του γιατρού Ασκληπιού!
Το Πράµνιο ... ∆αιµόνιο
Ένα τέτοιο κρασί δεν θα µπορούσε να µην πέσει στην προσοχή του Αριστοφάνη. Η µαρτυρία
που έχουµε στους ΙΠΠΗΣ είναι αποκαλυπτική. ∆υο δούλοι συζητούν, παραπέµποντας στον
µύθο του Ικάριου και των δούλων του που ήπιαν το κρασί. Ωστόσο, οι δούλοι κρατούν µάσκες
και παίζουν θέατρο, κοροϊδεύοντας τους πολιτικούς. Ο ένας φοράει το προσωπείο του
στρατηγού ∆ηµοσθένη και ο άλλος του στρατηγού και πολιτικού Νικία, και διαµαρτύρονται για
το ξύλο που τρώνε από τον Κλέωνα.

Β’ ∆ούλος (Νικίας): Το καλύτερο λοιπόν για µας είναι να πεθάνουµε.
Α’ ∆ούλος (∆ηµοσθένης): Σκέψου τότε πώς θα πεθάνουµε σαν άντρες.
Β’: Πώς αλήθεια; Πώς θα πεθάνουµε σαν άντρες; Ας πιούµε αίµα ταύρου! Ο θάνατος του
Θεµιστοκλή είναι ο προτιµότερος από όλους.
Α’: Όχι µα το ∆ία! Κάλλιο να πιούµε άκρατο οίνο για το αγαθό δαιµόνιο12. Ίσως έτσι µας
κατεβεί καµιά καλή ιδέα..
Β’: Ά ναί, άκρατο οίνο! Το πώς θα πιούµε τώρα λογαριάζεις! Και γίνεται µεθυσµένος
άνθρωπος να σκεφτεί κάτι σωστό;
Α’: Αληθινά το λες φίλε; Είναι ένας µωρολογονεροκανατάς! Τολµάς να αρνηθείς στο κρασί
την έµπνευση; Και µπορείς να βρεις κάτι καλύτερο από το κρασί γι αυτό; Τάχα ∆ε βλέπεις
πως όταν οι άνθρωποι πίνουν, τότε πλουτίζουν, πετυχαίνουν, κερδίζουν τις δίκες τους,
γίνονται ευτυχισµένοι και βοηθούν τους φίλους τους; Έλα, τρέχα και φέρε µου γλήγορα
µια κανάτα κρασί, για να ποτίσω το µυαλό µου και πω κάτι ξυπνό!
Β’: ∆υστυχία! Τι τάχα να µας µαγειρεύει αυτό σου το πιοτί;
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Πλάτωνος ΠΟΛΙΤΕΙΑ (Γ), στίχοι 405c-406b, Βιβλιοθήκη Αρχαίων Συγγραφέων, Πολιτεία, Ι. Ζαχαρόπουλος, Νο
5, σελ. 223-225.
12
Οι αρχαίοι Έλληνες πριν πιουν έκαναν σπονδές στο αγαθό δαιµόνιο.

Α’: Κάτι καλό. Φέρε το όµως...
(ο Β’ δούλος πάει και κλέβει κρασί από το αφεντικό)
Α’: Χύσε µου µπόλικο άκρατο οίνο, όπως αν ήταν για σπονδή.
Β’: Πάρε και πρόσφερε σπονδή στο αγαθό δαιµόνιο.
Α’: Ρούφα, ρούφα το Πράµνιο δαιµόνιο! (έπειτα που άδειασε το ποτήρι:) Ω αγαθό δαιµόνιο,
δική σου είναι αυτή η ιδέα όχι δική µου!»13

Είναι εντυπωσιακή η παροµοίωση του Πράµνειου Οίνου µε το αίµα του ταύρου. Επίσης, ότι
άκρατος οίνος και Πράµνειος οίνος είναι συνώνυµα. Τέλος, ο συντηρητικός Νικίας δεν µπορεί
να νοιώσει ελεύθερος και χαλαρός, ενώ ο ∆ηµοσθένης τον προτρέπει να πιει και να ευφρανθεί,
να αισθανθεί το πνεύµα του Πράµνειου οίνου και να ξεχάσει τον πόνο του.

Πού ήταν άραγε τα αµπέλια του Πράµνειου Οίνου;
Θα πρέπει κανείς να τα αναζητήσει στα ορεινά. Η Οινόη, όπως δηλώνει και το όνοµά της, θα
πρέπει να ήταν το επίνειο της εµπορίας καριώτικου κρασιού. Εποµένως, η περιοχή του Κοσκινά,
ιδιαίτερα η νότια πλευρά του Κάστρου, ανάµεσα στον Κοσκινά και στην Πούντα, µε τη
µεγαλύτερη έκθεση στον ήλιο, θα πρέπει να είναι το επίκεντρο των αµπελώνων.
Ωστόσο, είναι αξιοπρόσεκτο και ένα ιδιαίτερο γεωµορφολογικό χαρακτηριστικό που δεν έχει
επαρκώς ερευνηθεί. Στην νότια πλευρά της οροσειράς, ακριβώς κάτω από την κορυφογραµµή,
υπάρχουν πλατώµατα που κάποτε θα πρέπει να ήταν ενωµένα και να αποτελούσαν µια ενιαία
επίπεδη ζώνη από το Μαυράτο µέχρι την Πούντα. Είναι η περιοχή της οροσειράς του Αθέρα που
σήµερα φέρει ακόµη το όνοµα Πράµνος, όχι τυχαία..
Η ζώνη αυτή εµφανίζεται και µετά τον Μαγγανίτη, πάνω από το Καρκινάγρι. Με τις διαβρώσεις
των εδαφών πολλά τµήµατα αυτού του ιδιόµορφου «σκαλοπατιού» θα πρέπει να κατέρρευσαν.
Σε αυτή την στενή και επίπεδη λωρίδα, που είναι υπήνεµη, θα πρέπει να υπήρχαν επίσης
αµπελώνες. Η πληθώρα των οικισµών που βρίσκονται σε εκείνη την υψοµετρική ζώνη
ισχυροποιεί αυτή την υπόθεση: Οικισµός Καρναούς, Κεχρίτης, Κάµπα, Παγγεράτο ή Παριανάδο,
Αστάχυ, Ραφέδο, Τσαµπατάτο, Βαρδαράδο, Βρουχοί, Κελιά, Σύριγγας, ∆άσος Μαγγανίτη, της ελιάς
Κάµπος, Κουµαρό, Αγ. Γιάννης Θεολόγος14. Συνέχεια αυτής της ζώνης είναι το Αµάλου και η
Λαγκάδα, το παροιµιώδες άκρο της Ικαριακής Αφάνειας και σηµαντικό παραγωγικό κέντρο για
αυτή την περίοδο.
13

Αριστοφάνης, ΙΠΠΗΣ, Βιβλιοθήκη Αρχαίων Συγγραφέων, επιµέλεια εκδόσεως Γιάννης Κορδάτος, εισαγωγή
µετάφραση σχόλια ∆ηµήτρης Φωτιάδης, τόµος 3, Ι. Ζαχαρόπουλος, σελ. 49-51.
14
Αυτά αποτελούν µια πρόχειρη καταγραφή που έκανα διαδοχικά µε τον Θεµιστοκλή Κατσαρό, τον Νίκο Πάσχαρη
και τον Βασίλη Θεοδώρου.

Αυτοί οι οικισµοί θα πρέπει να έχουν πολύ παλιά ιστορία. Υποθέτω ότι θα πρέπει να είναι, µαζί
µε τους αµπελώνες του Κοσκινά, οι αρχαίοι αµπελώνες του Πράµνειου Οίνου. Θα πρέπει να
είχαν σύνδεση µεταξύ τους µε δρόµο ή µονοπάτι, και παράλληλα θα είχαν σύνδεση µε τις
παραθαλάσσιες πόλεις της αρχαίας Ελλάδας, και ιδίως µε την Οινόη. Μια ανασκαφή και σε
αυτή την περιοχή, θα µπορούσε να δώσει πολλά.
Μια Ιστορία που δεν έχει γραφτεί ακόµη
Μετά την κλασσική Ελλάδα, κατέρρευσαν τα δίκτυα εµπορίου των αρχαίων Ελλήνων. Οι
παράκτιες πόλεις της Ικαρίας (∆ράκανο, Θέρµαι, Οινόη, Νάς), που ήταν βασισµένες στο
εµπόριο θα πρέπει να ερηµώθηκαν. Ήδη επί Ρωµαίων η Ικαρία αναφέρεται ως έρηµη. Τι
συνέβη;
Θα πρέπει όσοι έµειναν στο νησί, να αποσύρθηκαν στα ορεινά, και ιδιαίτερα στην παραγωγική
ζώνη του Πράµνειου Οίνου. Τότε ουσιαστικά θα πρέπει να δοµήθηκε το αυτόνοµο Ικαριακό
νοικοκυριό και όχι στην περίοδο της µεταβυζαντινής πειρατείας, όπως πιστεύουµε σήµερα..
Εποµένως, δεν θα πρέπει να µιλάµε για τον αιώνα της αφάνειας, αλλά για πολλούς αιώνες
επιβίωσης και προσαρµογής αυτόνοµων και συνεχώς διευρυνόµενων νοικοκυριών, µε απόλυτη
αυτάρκεια, µέσα στην Ικαριακή φύση.
Η µεγάλη παραγωγική δύναµη της Ικαριακής φύσης και τα διάσπαρτα νερά κατά µήκος του
Αθέρα, ευνόησαν τον πρωτότυπο οικιστικό τύπο της αραιής κατοίκησης, δηλαδή της επιβίωσης
σε επικλινές δασωµένο έδαφος. Η τροφοσυλλογή, η αιγοτροφία, η µελισσοπαραγωγή, η
καροβυνοποιία και φυσικά η αµπελουργία αναπτύχθηκαν σε συνθήκες αυτάρκειας.
∆ιατηρήθηκαν οι αρχαίες ελληνικές τεχνικές, που επιβιώνουν ακόµη και σήµερα. ∆ιατηρήθηκαν
έτσι και τα ήθη και έθιµα. ∆ιαµορφώθηκε η κοινωνία των ίσων και η κοινωνία των ελαχίστων.
∆ιαµορφώθηκε η Ικαρία της Ουτοπίας.
Οι κάτοικοι ζούσαν ελεύθεροι, µακρόβιοι, χωρίς ταξικές αντιθέσεις, χωρίς διευρυµένη αγορά
και εµπόριο. Η αλίµενη και ανεµόεσσα Ικαρία, και το τραχύ Ικάριο Πέλαγος διαµόρφωσαν ένα
τείχος προστασίας. Μεσολάβησε ένα µικρό διάλειµµα κατά την Βυζαντινή περίοδο, οπότε και
ξαναστήθηκαν τα δίκτυα εµπορίου και ορισµένοι Ικάριοι ξανακατέβηκαν προς την ακτή χωρίς
να χάσουν την επαφή τους µε την παραγωγική ζώνη του Αθέρα.
Αυτή η ζώνη γης κάτω από την κορυφογραµµή ήταν, επίσης, αόρατη από τη θάλασσα.
Εποµένως, θα πρέπει να παρέµεινε παραγωγική και την περίοδο της µεταβυζαντικής πειρατείας.
Ασφαλώς και σταδιακά θα δηµιουργήθηκαν και άλλοι οικισµοί στην υπόλοιπη Ικαρία, πάνω στις
πλαγιές. Εκεί κυρίως διαµορφώθηκε το αντιπειρατικό Ικαριακό σπίτι. ∆εν είναι τυχαίο, που
ακριβώς κάτω από αυτή τη ζώνη του Αθέρα υπάρχουν τα σηµερινά χωριά Ξυλοσύρτης,
Χρυσόστοµο, Πλαγιά, Μαγγανίτης, Καρκινάγρι. Επίσης, το σηµερινό µονοπάτι που σώζεται
ακόµη, περνάει από αυτή τη διαδροµή για να βγει στην Πούντα. Η πάνω γη θα πρέπει να

εγκαταλείφθηκε. Οι κάτοικοι άλλαξαν ασχολίες και έγιναν κτηνοτρόφοι και ελαιοκαλλιεργητές.
Η αµπελουργία ξεχάστηκε σε αυτή την περιοχή, µε µόνη ίσως εξαίρεση την περιοχή της
Κάµπας.
Αν λοιπόν η ζώνη αυτή, σχετίζεται µε την αµπελουργική ιστορία της Ικαρίας και τη µετεξέλιξή
της, τότε µπορεί να υποθέσει κανείς ότι άλλες παρόµοιες ζώνες σχετίζονταν µε άλλες
παραγωγικές εξειδικεύσεις. Υπάρχουν, εκτός από τις «από το βουνό προς τη θάλασσα»
οικιστικές διαδοχές (Μεσαριά, Πέρα Μεριά, Άγιος Κήρυκος, Βόρεια περιοχή των Ραχών µέχρι
τη θέλασσα), άλλες δύο σηµαντικές ισοϋψείς οικιστικές διαδοχές:
Α) Μονοκάµπι-Πλωµάρι-Μηλιωπό, και Β) Κουνιάδοι-Βρακάδες-Προεσπέρα.
Η Ικαρία φαίνεται να έχει σηµαντική οικιστική ιστορία, σηµαντικές οικιστικές αναπροσαρµογές.
Πολλά στοιχεία του Ικαριακού πολιτισµού, η γλώσσα, η γραφή, οι χοροί, τα έθιµα, το
κτηνοτροφικό σύστηµα, ερευνώνται σήµερα και δείχνουν ότι είναι εφάµιλλα της µοναδικότητας
και της σηµασίας του Πράµνειου Οίνου, και πέρασαν επίσης στην αφάνεια.
Στο σύνολό της η Ικαρία, µέχρι σήµερα, παραµένει ακόµη «αφανής» και ανεξερεύνητη. Ακόµη
και από µας τους ίδιους τους Ικάριους.
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Η ανεξερεύνητη Ικαρία
Παλαιοανθρωπολογικό εύρηµα - Ικαρία (5 εκατοµ. ετών)
Βραχιόνιο οστό έχει βρεθεί σε σπήλαιο της Ικαρίας. Μην ρωτήσετε που. ∆εν έχουµε
πληροφορίες. Αν ξέρετε που παρακαλούµε να µας το γνωστοποιήσετε για να το αναρτήσουµε
στην ισοσελίδα.
Πρόκειται για εύρηµα που προέρχεται καθαρά από το Πλειόκαινο, που σηµαίνει ότι ΟΛΟ ΤΟ
ΑΙΓΑΙΟ ήταν κατοικηµένο εκείνη την περίοδο. Η ηλικία του ευρήµατος υπολογίζεται στα πέντε
εκατοµµύρια έτη.
[ΠΗΓΗ κειµένου : Συνέντευξη του ∆ρος Άρη Πουλιανού στην Νάνσυ Μπίσκα για το περιοδικό
"∆ΑΥΛΟΣ" τ. 230 (Φεβρ. 2001)
Πληροφορία από το http://www.ancientgr.com/Unknown_Hellenic_History/katal1.htm
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Η µυθολογία ως ιστορία: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τον τάφο του
…Οδυσσέα!
Σηµείωµα του εκδότη: Η Ικαρία και οι Φούρνοι βρίσκονται µέσα στους µύθους για
τον Ίκαρο, το ∆αίδαλο, το ∆ιόνυσο. Μέσα στον Όµηρο και στα αρχαία κείµενα. Το
δηµοσίευµα που ακολουθεί (στα αγγλικά) αναφέρεται στην ανακάλυψη (;) του τάφου
του Οδυσσέα , που µάλιστα τοποθετείται στην Κεφαλλονιά και όχι στην Ιθάκη.
Άραγε ο Τάφος του Ίκαρου που να ήταν; Τι σηµαίνει ιστορικά ο βράχος «Ίκαρης»
στη Βαώνη; Τι υποδηλώνει η σπηλιά του Κύκλωπα στο Καρκινάγρι; Τι σηµαίνουν τα
πολλά µυθολογικά τοπωνύµια της Ικαρίας και των Φούρνων;
Μετά την ανακάλυψη της Τροίας η Μυθολογία πέρασε στην Ιστορία. Αργά ή γρήγορα
και η Ικαρία θα οδηγήσει από την αµφιβολία και τις υποθέσεις στην επανεγγραφή
της Ιστορίας της Ελλάδας µέσα από τη µυθολογία του τόπου µας. Ακολουθεί το
κείµενο (στα αγγλικά δυστυχώς) Η.Γ.
Archeologists make historic discovery
Saturday, August 27, 2005
By Thomas Elias - Columnist - The Madera Tribune
POROS, Island of Kefalonia, Greece - The tomb of Odysseus has been found, and the location of
his legendary capital city of Ithaca discovered here on this large island across a one-mile channel
from the bone-dry islet that modern maps call Ithaca.
This could be the most important archeological discovery of the last 40 years, a find that may
eventually equal the German archeologist Heinrich Schliemann’s 19th Century dig at Troy. But
the quirky people and politics involved in this achievement have delayed by several years the
process of reporting the find to the world.
Yet visitors to Kefalonia, an octopus-shaped island off the west coast of Greece, can see the
evidence for themselves at virtually no cost.
The discovery of what is almost certainly his tomb reveals that crafty Odysseus, known as
Ulysses in many English renditions of Homer’s “Iliad” and “Odyssey,” was no mere myth, but a
real person. Plus, passages in the “Odyssey” itself suggest that modern Ithaca and its main town
of Vathi probably were not the city and island of which Homer wrote.
Rather, this small village of Poros on the southeast coast of Kefalonia now occupies part of a site
that most likely was the much larger city which served as capital of the multi-island kingdom
ruled by Odysseus and his father Laertes.
Archeologists have long and often times looked for evidence of Odysseus on modern Ithaca, but
never found anything significant from the Bronze Age. This led many scholars to dismiss
Homer’s version of Ionian island geography as strictly a literary creation.
But two pieces of fairly recent evidence suggest archeologists were looking in the wrong place.
In 1991, a tomb of the type used to bury ancient Greek royalty was found near the hamlet of
Tzannata in the hills outside Poros. It is the largest such tomb in northeastern Greece, with
remains of at least 72 persons found in its stone niches.
One find there is particularly telling. In Book XIX of the “Odyssey,” the just-returned and still

disguised Odysseus tells his wife (who may or may not realize who she’s talking to; Homer is
deliberately ambivalent) that he encountered Odysseus many years earlier on the island of Crete.
He describes in detail a gold brooch the king wore on that occasion.
A gold brooch meeting that precise description lies now in the archeological museum at
Argostoli, the main city on Kefalonia, 30 miles across the island from Poros. Other gold jewelry
and seals carved in precious stones excavated from the tomb offer further proof the grave outside
Poros was used to bury kings.
Greek archeologists also found sections of ancient city walls extending for miles through the
hills around and well beyond Poros. These surround both the village and a steep adjacent hill
which bears evidence it once served as an acropolis, what the Greeks called hilltop forts in most
of their major cities. The stones of the walls date to about 1300 B.C., the approximate time of
events described in the “Iliad” and “Odyssey.”
Most likely, the royal capital at Ithaca was a much larger city than Poros or any other town on
either modern Ithaca or Kefalonia. It would have needed a major source of water. There is none
on modern Ithaca, but streams abound near Poros, where there is also a small man-made lake.
This area had the necessary water. The island now called Ithaca likely did not.
Several other ancient settlements found elsewhere on Kefalonia also suggest the island was a
major population center at the time of Odysseus.
And Homer described two major landmarks near ancient Ithaca: He says it sat beneath an
impressive mountain, the “tree-clad Mt. Neriton,” which dominated views from the “wine-dark
sea” for many miles around. That description fits Mt. Aenos, just above Poros, the highest peak
in the Ionian islands. Homer also describes the legendary Cave of the Nymphs as within a day or
two walk from the city of Ithaca. A spacious, dark cave with large stalactites and deep blue water
matching Homer’s description is currently a tourist attraction about 15 miles northwest of Poros.
Why hasn’t all this been reported before? Because of local politics and economics. The most
active promoter of the Poros area as Homeric Ithaca is the current mayor, who at one time was
governor of the prefecture (county or small state) including both Ithaca and Kefalonia.
Gerasimos Metaxas, an author and amateur archeologist who gladly shows visitors remains of
the ancient city call and innards of the tomb, was defeated for reelection as governor when he
began promoting the Poros-as-Ithaca idea in Greek publications. Why? If Poros is Ithaca, who
would ever go to the barren island now using the name? And if tiny Poros ever gets a huge
tourist and cruise ship influx, what happens to Argostoli, now the center for those trades on
Kefalonia?
As a result, the entire find has never been reported in the non-Greek press. And so far, major
world media show little or no interest in the tale. But for lovers of Homer’s sagas, there’s now no
place more appealing than Kefalonia.
Thomas Elias - Columnist
MADERA TRIBUNE, Monday, December 05, 2005
http://maderatribune.1871dev.com/news/newsview.asp?c=167178
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ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΜΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ
Θα σας αρέσει και θα κάνετε ένα ταξίδι στο χρόνο µε τα φτερά της φαντασίας.

http://www.thymos.com/know/outline.html
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